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Catàleg específic de les masies i de les cases rurals, ubicades 
en sòl no urbanitzable, del municipi d’Agramunt (2005) 

 
 
 
La base reguladora de la catalogació de les masies i de les cases rurals, ubicades en 
terme municipal no urbanitzable, es troba en la “Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme”. Per l’article 47. 3 es permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits 
fixats i si estan incloses en el catàleg específic reconstruir i rehabilitar les masies i 
cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic 
o d’hostaleria rural o a activitats d’educació en el lleure.”  
Aquest article i aquestes idees es recullen en les modificacions i adequacions 
posteriors: 
.- Decret 287 / 2003 de 4 de novembre 
.- Llei 10 / 2004 de 24 de desembre 
.- Decret Legislatiu 1 / 2005 de 26 de juliol ( Text refós ) 
.- Decret 305 / 2006 de 18 de juliol. 
 
 
 

Presentació 
 

La molt antiga vila d’Agramunt, en l’actualitat, és la població capdavantera de la Ribera 
del Sió. El nucli inicial del terme municipal agramuntí es formà a mitjans del segle XVIII 
i estava integrat per la Vila i pels termes rurals de Mafet, de les dues Almenares, de 
Muntada, d’Aladrell i de Tarassó. A l’any 1967 se li agregà el municipi de les Puelles; i 
al 1970, el de la Donzell, que incloïa també Rocabertí de Sant Salvador i Montclar. En 
l’actualitat el municipi pertany a la Comarca de l’Urgell i té una extensió de 78’30 km2. 
 
Aquest territori ha estat habitat des de temps immemorials i ho ha estat de forma 
continuada. En cada època els seus pobladors s’anaren equipant d’estructures 
agrícoles i ramaderes adaptades a les exigències i als sistemes d’explotació propis de 
cada moment. Des del segle XII hi ha notícies precises de la varietat productiva, tant 
agrària com ramadera, del terme. Els cereals, acompanyats pels ametllers, pels olivers 
i per la vinya, sempre han predominat. Pel que fa aquest darrer cultiu a les acaballes 
del s. XIX la plaga de la fil·loxera feu desaparèixer les vinyes velles, però el conreu es 
continuà amb vinyes replantades de peu americà. La desaparició definitiva de la vinya 
arribà a mitjans del segle XX, amb el canvi d’orientació agrícola que s’imposà.   
També, en tota època i amb molt d’esforç, els agramuntins han disposat d’algunes 
terres de reg. La sèquia del Molinal és del s. XIII. Amb en Canal d’Urgell, l’any 1862, 
canvià totalment el panorama i la rendibilitat agrícola d’una bona part del terme.  
La mecanització, un dels darrers canvis de conjuntura, als anys cinquanta del segle 
XX, comportà la despoblació i l’abandó progressiu de l’agricultura i de la ramaderia 
tradicionals, com a elements vertebradors de l’economia i, per tant, del territori. Moltes 
de les masies i de les construccions rurals, testimonis dels vells sistemes i d’aquells 
temps pretèrits, han desaparegut; altres, resten en peu, però, la majoria es troben 
deteriorades o en procés d’enrunar-se. Només alguns exemplars es mantenen i molts 
ho fan gràcies a que els seus propietaris els han rehabilitat i n’han tingut cura. 
 
 
Zonificació del territori. 
Per dur a terme, de forma eficient, la catalogació de les construccions rurals era 
indispensable establir una sèrie de paràmetres per a organitzar la recerca del treball 
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de camp i la posterior presentació dels resultats. Tot el terme municipal, com mostra 
un mapa adjunt, s’ha dividit en set zones. A més del límit perimetral del municipi s’han 
fet servir, com a elements definidors de cada zona, alguns dels principals eixos de 
comunicació del municipi i algun tram del Canal d’Urgell, construcció prou 
emblemàtica. A cada una de les set zones se li assigna una lletra i el resultat és el 
següent:  
 
Zona B.  
Està delimitada pel tram de la C-14 al seu pas per Agramunt; per la carretera LV-3231 
d’Agramunt a la Guàrdia fins al Canal d’Urgell i per la LV-3025 de Preixens a Agramunt 
fins el límit del terme. La resta el formen el tram oest del Canal: des d’Almenara Alta 
fins el límit del terme. 
 
Zona C. 
Formada pel tram est del Canal d’Urgell, des d’Almenara Alta fins al límit del terme i 
per la LV-3231 fins Agramunt. La completa una part del límit est del municipi fins la L-
303, d’Agramunt a Puigverd i la línia de sòl urbanitzable de la ciutat. 
 
Zona D. 
Formada pel límit nord-est del municipi; pel GR-3 que coincideix amb camí d’Agramunt 
a la Donzell, i per la línia de sòl urbanitzable d’Agramunt. 
 
Zona E. 
La conforma tot el terme de regadiu que es troba a la zona sud del terme municipal i a 
la dreta del Canal d’Urgell. 
 
Zona H. 
Aquesta zona s’afaiçonat pel límit nord del municipi i pel GR-3, que des de la Zona D 
porta a la Donzell i a la carretera LV-3023. 
 
Zona L. 
Estructurada per bona part del límit occidental del municipi; pel camí GR-3 i per la 
carretera LV-3035 d’Agramunt a Preixens. 
 
Zona P. 
Ubicada a la part més occidental i aïllada del municipi, està constituïda pels límits de 
l’antic terme rural de Montclar.  
 
L’utilització de les lletres amb que es designa cada zona és totalment discrecional. La 
mateixa discrecionalitat i una numeració, que sovint no és correlativa, s’han fet servir 
en la classificació de les diferents tipologies de construccions i edificacions rurals que, 
a continuació, s’especifiquen: 
 
.- M  pertany al catàleg de masies o cases de pagès. 
.- X   pertany al catàleg de les cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable 
 
Tenint tot això en compte la lectura de la referència (dues lletres majúscules i dos 
dígits)  de cada masia o de cada casa rural es fa de la següent forma. La primera lletra 
correspon a la classificació tipològica de masia o de casa rural que es troben en sòl no 
urbanitzable. La segona lletra indica la zona geogràfica on es troba la construcció.  
 
Exemples: 
La referència (MB05) s’ha d’interpretar de la següent forma: la M indica la tipologia 
d’edifici o de construcció, en aquest cas: una masia o casa de pagès; la B correspon a 
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una part del territori, en aquest cas: la zona sud-oest del municipi. Els dígits, que 
venen a continuació, simplement tenen efectes numèrics i organitzatius.  
La referència (XD09) s’interpreta de forma similar. La X indica una casa rural o 
habitatge permanent en zona no urbanitzable i la D la zona geogràfica on està ubicat. 
Cada fitxa porta adjunt un mapa topogràfic on es veu l’ubicació de la construcció en el 
territori.  
 
Per a denominar cada construcció s’inicia fent servir el concepte “masia” o “casa 
rural” i, a continuació, s’hi introdueix el nom amb el que la gent, normalment, la 
designa o la coneix.  
Quan hi ha més d’una denominació, s’hi fan constar totes. S’ha procurat, quan ha estat 
convenient, normalitzar la transcripció dels noms o dels sobrenoms. 
La data correspon al dia que es prengueren les imatges fotogràfiques. 
  
Pel que fa les fitxes identificatives i informatives, cal tenir en compte el següent: Per tal 
de precisar la localització de les construccions en el territori es fa servir, quan es 
coneixen, els noms tradicionals dels camins i de les partides. Aquest sistema nominal i 
toponímic, en altres temps infal·lible, en l’actualitat, per la majoria de la gent resulta 
difícil, fins i tot erroni, de desxifrar doncs crea certes ambigüitats. D’un mateix lloc, gent 
diferent han donat noms diferents.  
Per això, a més d’aquest tradicional sistema de localització, s’ha optat per utilitzar, 
també, un sistema més tècnic i impersonal, però que és de gran fidelitat cartogràfica: 
facilitar les coordenades de cada construcció catalogada o inventariada. Per a ubicar-
les en el mapa i en el territori, s’ha fet servir el sistema que es coneix com U.T.M. 
(Universal Transversa de Mercator). Les dades s’han obtingut a partir de la base 
1:5000 (en format dgn) del mapa del terme municipal d’Agramunt. Aquesta base fou 
elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya a partir d’un vol realitzat l’any 2001. 
Per a conèixer les coordenades s’han utilitzat les eines que facilita el registre públic 
SIGPAC que es pot consultar a internet a la següent adreça:                                                        
http://www.gencat.net/darp/sigpac.htm 
 
Els antics i expressius noms de les partides del terme municipal, als documents oficials 
i burocràtics, s’han anat substituint, també, per una divisió més tècnica i precisa: 
polígons i parcel·les. Aquesta moderna classificació o referència cadastral, que els 
propietaris accepten amb normalitat, també es fa constar en la fitxa informativa de 
cada construcció. 
 
Les plantes de cada construcció, que es presenten en la fitxa informativa, els croquis 
corresponen solament a la part que pertany o pertanyia a l’habitatge de la masia o de 
la casa rural. No s’ha dibuixat cap croquis o planta de les construccions adossades o 
complementaries. 
 

Masies o Cases de pagès 
 
Durant el procés de recerca s’ha constatat que la gent d’aquestes contrades el nom de 
Casa de pagès quasi no l’utilitza. En canvi, els de Masia, Mas o el nom amb els 
prefixes de Can, Cal o Ca són les formes que més es fan servir. Tots ells s’utilitzen 
indistintament com a mots sinònims.  
El que tots aquests noms tenen en comú és el de referir-se a habitatges ubicats en la 
ruralitat i el d’aplicar-se a construccions eminentment agrícoles. 
 
En la pràctica tradicional, des del segle XVIII, el concepte de masia era molt  intens  i, 
fins i tot, es sobreposava al de família. Es tractava d’una realitat que reunia un conjunt 
d’espais que tenien una funció ben definida: ser el nucli d’una unitat d’explotació 
econòmica, i en molts aspectes fins i tot social, basada en l’agricultura i en l’explotació 
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del terreny. Era una empresa que mirava de cobrir les necessitats de les persones que 
hi vivien i també de proveir de productes el mercat. Per tant, el que la definia no eren 
els lligams familiars sinó la seva dependència respecte les activitats agràries i 
l’economia rural. L’amo o la mestressa, els caps de casa, no necessàriament es 
corresponien amb el cap de família. En una casa de pagès, a més dels mossos, hi 
podien conviure diferents famílies emparentades. Per tot això, aquelles construccions 
acostumen a ser de dimensions considerables perquè centraven tota l’activitat familiar 
i social. El menjador, el pati i el foc a terra eren els llocs socials per excel·lència; llocs 
que en l’actualitat es reparteixen entre una amplia gamma d’establiments, (cafè, 
cinema, televisió, tanatori, restaurant ...). Quan convenia, les masies també realitzaven 
la feina d’hostal per la gent que anava de pas i organitzaven la seva festa major, els 
banquets dels naixements i, sobretot, els importants i concorreguts actes funeraris.  
Normalment aquest tipus de construcció són molt austeres, però alguna, per la qualitat 
constructiva i ornamental, evidencia la puixança econòmica del propietari i totes, amb 
gran sinceritat, mostren les activitats que s’hi exercien, tant les agràries com les 
artesanals, que complementaven les primeres. 
 
Pel que fa la seva distribució en el territori s’acostuma a tenir la idea que les masies 
sempre estan aïllades i es troben perdudes i escampades pel terme. Si això fos 
totalment així, les 30 masies, que aquí es presenten, difícilment podrien explicar i 
justificar, amb els sistemes i tècniques de cultiu propis dels segles XVIII i XIX, una 
explotació agrària suficient dels 78’30 quilòmetres quadrats del terme municipal 
d’Agramunt.  
La realitat era altra i tant Mafet com Rocabertí de Sant Salvador ho demostrarien. 
Moltes de les cases dels pobles eren i actuaven com les autèntiques cases de pagès, 
que per raons varies, no s’havien edificat al camp sinó que gaudien de les avantatges 
de la convivència en societat. Sempre que es podia les masies es bastien properes als 
nuclis habitats. Ha estat l’actual fenomen del creixement urbanístic el que acostuma a 
no deixar-nos-les veure perquè se les ha engolit. A Agramunt un cas ben simptomàtic 
seria el de la desapareguda masia Fondandana.  
Tornant a les cases de pagès, que ens interessen, les que estan en terreny no 
urbanitzable, la seva distribució en el territori es justifica sobretot pels aspectes que 
més les condicionaven com:  
a) la imperiosa necessitat de viure prop de la terra que es conreava. No es disposava 
de les carreteres, ni dels mitjans de transport, ni dels vehicles actuals. Les mancances 
sempre obliguen a processos de concentració.  
b) el relleu, format de planes, tossals i petits esglaonaments.  
c) la possibilitat de tenir terrenys bons i junts pel conreu agrícola i per altres activitats 
com l’explotació del bosc o de les pastures. 
d) la possibilitat de disposar d’aigua. Aquest aspecte era tan potent que en la zona del 
Canal d’Urgell el regadiu, a partir de 1862, transformà el paisatge, els conreus i com a 
conseqüència, les mateixes construccions. 
 
Per a comentar el funcionament de les masies del municipi em basaré en el que m’ha 
explicat el senyor Jaume Marsà Pijoan, de 83 anys, i bon coneixedor de la masia de 
Cal Daurador, masia, que com altres ja no es habitada. Als anys 30 hi vivia un 
matrimoni, amb una filla i una àvia. Ells, que treballaven de sol a sol, foren els darrers 
habitants de la casa. Després de la guerra mai més s’hi ha tornat a viure de forma 
permanent. 
 
 La distribució de la casa era: 
  
.- A peu pla, i al centre de l’edifici, s’hi trobava la porta principal que donava accés a un 
vestíbul distribuïdor. La porta de l’esquerra donava accés a una doble sala. A un costat 
hi havia la cuina, el foc a terra amb la xemeneia i el forn i a l’altre, el menjador amb 
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bancs i cadires al voltant d’una taula. Per la primera porta de la dreta, per unes escales 
es descendia a un petit celler on s’hi guardava el vi, l’oli i el confitat, dins de grans 
tenalles. La segona porta donava accés a un espai gran que feia d’estable i cobert. 
Les altres escales que queden davant conduïen al pis que estava ocupat per tres 
dormitoris. A sota teulada hi havia les golfes, on s’hi emmagatzemava aliments com 
llegums, gra, productes del porc... i també servia d’assecador.  
Al voltant de l’era hi havia els coberts que servien per a guardar-hi el carro i la palla. 
En un altre cobert annex hi tenien el corral on hi havia uns quants corders, gallines, 
cabres i dos o tres porcs per a l’engreix. A la cara nord, i annex a la casa, encara s’hi 
veuen les restes, hi havia el piador de raïm i el trull, tot recobert amb ceràmica marró, 
que connectava amb el celler.  
A l’exterior hi tenien els conreus, les pastures i alguna cabana. La construcció externa 
més emblemàtica, però, era la gran bassa que arreplegava l’aigua de la pluja i 
s’utilitzava per a regar els horts, per abeurar els animals i també, la més neta, per a les 
persones. Mai n’hi hagué escassetat i gent de les masies del voltant n’hi anaven a 
cercar. L’aigua arribava, per diferents canalitzacions de pedra, primer a una bassa 
petita que retenia la brossa. L’aigua neta, per decantació, anava a parar a la bassa 
gran. Tot el conjunt està fet de pedra escairada i treballada. 
Com tots el pagesos de la contrada, els dies de mercat a Agramunt, ben aviat, 
enfilaven el camí, amb la somera, portant quatre gallines i altres productes per a 
intercanviar-los o per a vendre’ls i amb els diners compraven productes de necessitat. 
  
Històricament els masos, antecedents de les masies, no deriven directament de les 
imponents i magnífiques viles romanes. Les cases de pagès són més properes al 
pragmatisme de les explotacions i de les tècniques organitzades pels musulmans 
(pous, recs..) que s’adaptaren perfectament a les terres de secà i a les necessitats 
dels repobladors. Amb tot, però, les nostres masies tenen la seva pròpia personalitat 
forjada durant el període i el procés de l’expansió cristiana medieval. Com explica J. 
Bolós es tracta d’adaptacions per a explotar els nous terrenys conquerits pels comptes 
d’Urgell, entre els anys 1100 i 1150, i repoblats amb gent de la Catalunya vella. El 
segle XVI, tot i que en el terme no hi queda cap resta, per a moltes comarques fou un 
primer moment interessant en la construcció d’edificis agraris.  Malgrat aquesta 
constatació, des de l’edat mitjana i durant un llarg i convuls període de cinc cents anys, 
la situació general fou de molta crisi. Algunes cases de pagès foren fortificades, doncs, 
en moments de guerres i de bandolerisme, serviren com a refugi per a molta gent. 
Aquesta situació durà fins el segle XVIII. En trobem exemples a Mafet, Montclar i la 
Donzell.  
Cada cop es valora més, entre els historiadors, degut a la demanda de les terres 
americanes, que el segle XVIII, globalment, fou un moment econòmicament 
interessant i de creixement pel mercat dels vins, dels aiguardents, de les ametlles, de 
l’oli, etc. La zona del Priorat fou una de les que més ho experimentà i, per la proximitat, 
esdevingué un nucli d’atracció de molts pagesos de l’Urgell. Malgrat el despoblament, 
els moment de puixança també es notaren aquí. Bona part de les masies i masos són 
d’aquesta època o hi tenen els seus orígens. Pel desenvolupament agrícola del segle 
XVIII alguns esdeveniments com la institució a Agramunt, l’any 1782, d’una Societat 
Econòmica d’Amics del País, resultaren beneficiosos.  
Al segle XIX també hi hagué moments i motius de prosperitat i de canvis que ajudaren 
a que els pagesos anessin una mica millor. L’any 1860 fins a Tàrrega hi circulà el 
ferrocarril; el 1862 entrà en funcionament el Canal d’Urgell, cal Tarassó fou la primera 
finca que es regà amb les noves aigües. La política desamortitzadora, per altre costat, 
possibilità un repartiment de terres, que no es basava ni en el poder eclesiàstic ni en el 
senyorial. Durant el mateix segle s’obrí la carretera Montblanc - Agramunt. Tot això 
estabilitzà la població de la Comarca i donà una producció agrícola diversificada amb 
un clar predomini del conreu dels cereals, sobretot del blat. L’oli i el vi, al segle XIX, 
eren productes complementaris. Als llocs que era possible hi havia cultius d’horta. 
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També es guardava terrenys de pastura d’hivern pels ramats d’ovelles. Els bous, les 
mules i els ases es feien servir per les labors del camp. La caça era una altra important 
font d’alimentació i de proteïnes. 
En entrar al segle XX s’incrementà la tendència regressiva de les zones de pagès, que 
a partir dels anys 50 experimentaren el gran èxode, sobretot els nuclis de menys de 
500 habitants, que és el fenomen social més significatiu d’aquells moments. Un pagès 
de Montclar em comentà, com si encara ho veiés, que a la vall de l’obaga hi 
predominava la vinya (hi ha una dita que diu que els era més fàcil disposar de vi que 
d’aigua); i que a la zona de la solana hi predominaven els ametlles i les oliveres, amb 
els camps de cereals. La publicació: “L’agricultura i els pagesos d’Agramunt” de la 
revista Sió explica de forma excel·lent els diferents elements humans i tècnics de 
l’explotació agrària i ramadera del terme agramuntí.  
El que s’ha constatat, durant la recerca, és que els arbres que més es conreen, en 
terrenys de secà, són l’ametller i l’olivera, però no són tant nombrosos com diuen que 
havien estat en altres temps, i que els cereals més cultivats, de forma intensiva, són el 
blat, l’ordi i la civada. La ramaderia s’incrementà, a partir de 1970. Fou llavors quan 
s’implantaren les granges impulsades per empreses foranes i que han proliferat per tot 
el terme.  
La nova situació que ha comportar l’agricultura intensiva moderna és una 
circumstància que tothom sembla haver assumit, però per alguns, per aquells que 
s’havien identificat amb una forma de vida i de viure anterior, els corseca un trist 
record que sempre que poden l’expliciten en termes maximalistes i dramàtics:  “Abans 
les cases de pagès tenien mossos i, ara, l’amo ha d’anar de mosso a fora perquè la 
terra no dóna prou. Abans l’agricultura exigia molt, però, rendia més. Ara, tot s’ha 
encarat als cereals que donen poca feina, però el seu rendiment també és molt 
inferior, per això, els nostres fills, que no han pogut ser pagesos, se’n van a ciutat a 
treure’s un sou segur i fix”. 
 
 
 
 
 

NORMATIVA 
 
 
S’hauria d’entendre que protegir una construcció rural, fins i tot un paisatge, no vol dir 
fossilitzar-lo o estancar-lo. Tot el que es relaciona amb les persones és dinàmic. 
Reconstruir externament una edificació, algun cop, pot resultar suficient. Aquesta 
simple acció pot aportar un increment de la riquesa visual i escultòrica d’un paisatge. 
La majoria de les vegades, però, no és així. Per això el que sembla més interessant, a 
l’hora d’actuar sobre construccions velles, és rehabilitar-la i fer-ho de forma dinàmica 
intentant, sempre que es pugui, retornar les funcions primigènies de la construcció o, 
com alternativa, atorgar-li noves funcions, que poden anar des del camp de la ciència 
fins al de la cultura, o assignar-li activitats que la justifiquin i la mantinguin viva. 
 
Les paraules restaurar, rehabilitar, reformar, transformar, reconstruir tenen en comú 
l’intent de voler mantenir alguns elements com a testimoni d’èpoques i de situacions 
passades.  
 
Pel que fa la reconstrucció o la rehabilitació de les Masies o de les Cases rurals és 
molt clar que es farà a partir del corresponent projecte arquitectònic específic de cada 
obra, però, cal respectar i mantenir els següents punts: 
 
1.- preservar, evitant efectes agressius, l’espai circumdant i la silueta paisatgística de 
cada construcció. 
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2.- posar especial cura a no malmetre la lectura del conjunt arquitectònic. 
 
3.- sostenir tot el que sigui elements generals; com la volumetria i la composició de 
l’edificació original i principal. 
 
4.- respectar i seguir, en cas d’ampliació, la lògica de creixement i de proporció de les 
construccions antigues. El cos o cossos afegits no superaran el 20% de la volumetria 
de la construcció original. 
 
5.- procurar que les aportacions noves s’integrin, adequadament, amb les velles i, 
sempre que es pugui, mantenir i respectar allò vell. 
 
6.- sostenir tot el que sigui detalls concrets i singulars d’un edifici o construcció, com 
podrien ser: elements constructius, escuts, finestres, portals... 
 
7.- mantenir, en qualsevol actuació a la façana, la línia compositiva que millor s’adeqüi 
a l’original. 
 
8.- mantenir, en cas de substitució d’una façana, relacions equilibrades amb la 
substituïda com: ordenació d’obertures a partir dels eixos verticals o horitzontals; 
conservació de tipologies i amplades de les diferents obertures.... 
 
9.- respectar sempre, pel que fa als acabats i a les cobertes, quan s’hagin de 
consolidar o de reformar, les característiques de l’original. 
 
10.- reparar i mantenir sempre són les millors solucions preventives. 
 
Finalment es proposa com l’acció més profitosa, que és pot fer des del Consistori, la 
de continuar la tasca pedagògica d’incrementar i de potenciar la sensibilitat dels 
agramuntins respecte el patrimoni rural del seu terme. Aconseguir que la gent entengui 
que, tant les construccions agrícoles, com el paisatge del qual en formen part, són 
elements importants de qualitat de vida, i a la llarga, de benestar individual i social, és 
la millor solució per aquests elements culturals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació a presentar per a qualsevol actuació en els edificis catalogats: 
 

a) Plànols, a escala mínima 1/100, de plantes, seccions i façanes existents en 
aquell moment. 

b) Explicació del tipus d’actuació que s’hi preveu realitzar. 
c) Usos a què es volen destinar les actuacions. 
d) Justificació expressa de l’adequació de les actuacions a les condicions 

establertes per la Llei d’Urbanisme, 2/2002  i a les d’aquest Catàleg específic. 
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Masies Agramunt

Referència Denominació

MB01 Masia del Martra (abans Tarragona)

MB02 Masia: Mas del clot de Bandera

MB04 Masia: Cal Tallador

MB05 Masia Ginestà: Ca l'Escampa

MB06 Masia Isidori

MB07 Masia: Mas de Muntada

MB08 Masia: Cal Borres o Mas del Mora.

MB09 Masia: Cal Martí de la Serra

MB10 Masia: Mas Daurador

MB11 Masia: Cal Trepat de dalt

MB12 Masia: Cal Trepat de baix

MB15 Masia Anguets o, també, Teixidor

MC04 Masia:  Era del Ripoll

MD01 Masia del Rita

MD02 Masia: Mas Serrallonga

ME01 Masia: Mas Tallada o Finca Jolonch

ME03 Masia: Mas o granja Ribó

ME04 Masia de la casa nova

ME05 Masia: Mas Tarassó

ME06 Masia les Comes

ME07 Masia Peixant

ME08 Masia: Cal Pipó

MH04 Masia del Planoi

MH05 Masia del Palau, antigament Mas d'en Palau.

ML11 Masia Albareda

ML13 Masia: Sot del Pere

ML16 Masia: Mas - Rugat

ML18 Masia: Cal Lluís del Freixes

MP02 Masia: Cal Bonico
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia del Martra (abans 
Tarragona)

referència: MB01

data: 16/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB01

Localització:
A l'esquerra de la LV-3025. A la sortida d'Agramunt direcció Preixens i a la dreta del Canal d'Urgell.

Tipologia de l'edifici:
Masia agrícola arranjada com habitatge temporer.

Valoració general:
És d'interès la netedat de la línia i del volum de la construcció. Destaca per la simplicitat.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341084M Y-4628030 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB01

Propietari:
Ramon Romeu Folguera

Dades històriques:
 Ben segur que l'any 1891, que mostra la llinda del portal, correspon al de la seva construcció. Adossada 
a la masia hi havia un cobert, que l'esfondrà, l'any 1944, la nevada dels set pams. Al seu lloc s'hi construí 
l'actual, més gran i funcional. Fins l'any 1965 hi visqueren mitgers. D'aquests anys és la ceràmica de la 
verge que presideix la façana. L'arranjament general i la pintada uniformadora són de l'any 2000.

Ubicada en terreny d'horta, resulta interessant per la línia i el volum i per la seva adaptació al terreny.

- plantes:
Planta baixa, pis i una petita golfa amb obertura rodona.
- superficies:
Dimensions idèntiques en totes les plantes.

- ús original:
Construcció amb finalitats agrícoles i hortícoles.
 -ús actual:
Habitatge temporer.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 009;    parcel-la, 145

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB01

Estructura
Planta rectangular, amb parets de càrrega de pedra, lligada amb morter, que han estat arrebossades i 
després pintades.

Façana:
Molt regular i distribuïda a partir de l'eix de la porta i la icona. Més que les obertures, el que hi predomina 
són la horitzontalitat i el blanc llenç de paret.

Coberta:
La masia està coberta per teulada de poc pendent i a dues aigües, mentre que el cobert adjunt, ho està 
amb uralita. Ambdós sobresurten en forma de ràfec i els careners són paral·lels a les façanes.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de l'estructura i del volum com a edifici rural.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas del clot de 
Bandera

referència: MB02

data: 17/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB02

Localització:
A la dreta del Canal d'Urgell, a la partida de Clot de Bandera. A l'esquerra de la LV-3025 i al límit del 
terme.

Tipologia de l'edifici:
Masia agrícola i hortícola

Valoració general:
 Es tracta d'un edifici amb personalitat. Malgrat el seu estat de deixadesa i de deteriorament, està 
habitada.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338791M Y-4627860 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB02

Propietari:
Lluís Herbera Pujol

Dades històriques:
 El conjunt aglomerat és el fruit d'un procés, sense planificació clara, de rehabilitacions, d'afegits i 
d'adaptacions a funcions diverses. Al cos central, que sembla que és de l'any 1902, se li han afegits 
construccions i coberts que no l'han respectat gens. El mateix succeeix amb els materials emprats.

Construcció deixada i degradada de la que no se'n té massa cura.

- plantes:

La masia mostra que tenia planta baixa, un pis i una àmplia golfa.

- superficies:

Les de la primitiva masia, originàriament eren parelles.

- ús original:

Explotació agrícola de regadiu

 -ús actual:

Habitatge i explotació agrícola i hortícola.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 010;   parcel.la, 80

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB02

Estructura

El cos principal  és de planta rectangular i les parets de càrrega i crugies. Si fem abstracció del cossos 
afegits, el seu volum inicial era d'un gran equilibri de línies i, en ser més ample que alt, d'una gran 
estabilitat. Les altres construccions s'han bastit sobre parets de pedra o de tàpia amb materials moderns 
sense planificació.

Façana:

Orientada cap a llevant mostrava obertures repartides de forma regular per l'amplia façana. El cos que se 
li afegí, al costat de la porta d'accés, trencà la línia i els coberts annexos ho desordenen qualsevol 
jerarquització.

Coberta:

Totes les cobertes són de teula. La de la masia és de dues vessants i sense ràfec. El carener és 
perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Es tracta d' un model d'edifici prou singular i vàlid, per a que es recuperi la seva línia i volum.

- històriques:

- paisatgístiques:

La ubicació en un turó sobre un sot frondós li permet una panoràmica prou interessant.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Tallador

referència: MB04

data: 17/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB04

Localització:
Agramunt. Partida de "lo Mas Tallador", a l'esquerra del camí d'Agramunt a Castellserà

Tipologia de l'edifici:
Antiga masia agrícola que l'han anat adaptant a les necessitats i funcions d'una vivenda actual.

Valoració general:
Exemple paradigmàtic. Tenir sensibilitat i cura, en el manteniment i en l'adaptació d'edificis antics o de 
llarga tradició, pot aportar resultats positius.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-341313M Y-4627083 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB04

Propietari:
Ramon Coll Solans

Dades històriques:
D'una antiga masia en resta, en la planta baixa, alguns llenços de mur paredats, convertits en espais útils 
com a cellers. A cal Tallador, en l'actualitat, hi viu la quarta generació de Ramon Solans, qui l'any 1902, 
com consta en una placa ceràmica, inicià el procés d'arranjament d'una antiga masia. La llinda de 
l'entrada del celler, que s'extragué de la porta de la cabana de l'hort, mostra la data de 1926. Altra data, 
que consta en el mur, és la de 1932. Miquel Solans, avi de l'actual propietari, inicià la reforma i l'ampliació 
definitiva. Les següents generacions han anat millorant-la, arranjant-la i acomodant-la a les necessitats 
de la vida moderna. La fisonomia actual és de l'any 1962.

En perfecte estat de conservació. I, a més de mostrar adaptacions a la modernitat, manté  lligams 
evidents amb antigues funcions, que exercí. Coberts i tancats per animals, però sobretot per aviram de 
tota mena, complementen i acompanyen l'edificació.

- plantes:
Edifici que mostra l'estructura dels tres nivells típics de les cases de pagès: planta baixa, pis i golfa de 
dimensions considerables.
- superficies:
Són irregulars als tres nivells

- ús original:
Explotació agrària-ramadera i nucli habitat de forma permanent.
 -ús actual:
Habitatge familiar, també lligat a l'explotació agrícola
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 007;        parcel-la, 05

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB04

Estructura
Parets de càrrega de totxo i arrebossades delimiten una planta rectangular. El cos principal mostra la 
volumetria típica de les masies, però desequilibrada pel costat de ponent per l'ampliació. Al voltant s'han 
anat construint edificacions complementaries, com coberts i magatzems.

Façana:
La simetria, que inicialment devia mostrar, els arranjaments posteriors visualment l'han trencada, però 
sense estridències constructives. L'allargament cap a ponent es modula fent que les finestres d'aquella 
part s'allarguin. Totes les obertures exteriors, des de la porta d'accés fins els finestrals del pis, són 
horitzontals i racionalistes. Contrasten, però, amb l'obertura trigeminada, d'arcs de mig punt, que 
correspondria a les antigues golfes. Altre contrast es dóna amb la contraposició dels vermellosos maons, 
que emmarquen el que serien els montants de les obertures i de les cantoneres del mur, amb el blanc 
intens de l'edifici.

Coberta:
De teula àrab a dues aigües. La vessant de llevant és més inclinada que la de ponent, com a 
conseqüència de la diferent llargada. El carener és perpendicular a la façana i el ràfec és caracteritza 
perquè és molt prim i dóna la sensació que la seva funció només és la de delimitar visualment la línia.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
És una construcció rural ben paradigmàtica pel seu sincretisme. La seva conservació crec que ja resulta 
interessant.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia Ginestà: Ca 
l'Escampa

referència: MB05

data: 17/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB05

Localització:
A la zona sud d'Agramunt. Entre el camí de la Fuliola i la carretera d'Almenara

Tipologia de l'edifici:
Masia d'explotació agrària extensiva i mecanitzada

Valoració general:
Es tracta d'un edifici ben significatiu i singular, especialment per la seva volumetria i netedat de línies.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340265M Y-4625504 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB05

Propietari:
Isabel Ginestà Pomés

Dades històriques:
El terreny havia format part de l'antic terme rural de Muntada. A la llinda de la portalada hi ha inscrita la 
data de 1771. Com la masia,  alguns coberts adjacents també són del segle XVIII. Posteriorment s'hi anà 
afegint coberts nous o es feren arranjaments d'antigues parets amb materials nous i diferents. El darrer 
endreç general es dugué a terme l'any 1960, que és quan, davant la masia, i com es pot apreciar 
aprofitant la paret d'un anterior tancat, s'hi construí un gran cobert de maó, pel gra i pel material agrícola.

Edifici ben simptomàtic perquè s'ha tingut l'habilitat o l'encert de no afegir-hi construccions que 
espatllessin la primacia de la masia. Tots els coberts són adjacents o allunyats de la casa.

- plantes:

Planta baixa i dos pisos

- superficies:

Totes són iguals; però el primer pis s'allarga, per la part de ponent, amb un terrassa amb una balustrada.

- ús original:

Habitatge permanent i centre d'una explotació agrària, un temps dedicada a la viticultura.

 -ús actual:

El mateix però d'agricultura cerealista mecanitzada.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon,007;    parcel·la, 25

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB05

Estructura

Parets de càrrega i crugies delimiten un espai rectangular. Les parets de la masia, i la majoria de les del 
conjunt, són de pedra lligada amb morter. Allunyat hi ha un cobert, de la primera meitat del segle XX, amb 
parets de maó. Els arranjaments més nous també s'han fet amb maó.

Façana:

Orientada cap al sud la portalada és la base de l'eix de simetria. Les obertures, jerarquitzades a partir de 
les plantes que ocupen, s'equilibren amb la paret llisa. Les cantoneres i l'emmarcament de totes les 
obertures són de pedra tallada

Coberta:

Teulada a dos vessants, sobre fustam, que sobresurt el suficient per formar un ràfec. El carener és 
paral·lel a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Es tracta d'una de les masies que més ha cuidat la volumetria i la funcionalitat de la construcció. El seu 
manteniment és una bona raó.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia Isidori

referència: MB06

data: 17/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB06

Localització:
Agramunt. Al sud, entre els camins de la Fuliola i de Castellserà i a la partida de la Serra

Tipologia de l'edifici:
Masia del segle XVIII que, a la primera meitat del segle XX, s'ha adaptat a habitatge temporer i d'esbarjo.

Valoració general:
Tot el conjunt i el parc d'escultures la fan una de les edificacions rurals més singulars i interessants de tot 
el municipi.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-339730M Y-4625421 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB06

Propietari:
Carme Viladot Puig

Dades històriques:
El conjunt ha estat bastit en fases diferents.  A la llinda de la portalada d'accés hi consta la data de 1761 i 
a una finestra, de factura gòtica del pis superior, hi ha inscrita la de 1789. La part més antiga ben segur 
que és l'església, que ara la denominen de sant Isidori i que destaca per la singular portalada d'arc de mig 
punt amb grans dovelles de pedra.  La construcció de la galeria és dels anys 20 i el parc d'escultures, 
l'aspecte més singular i plàstic del conjunt, són obres de l'artista Guillem Viladot de les acaballes del segle 
XX.

Serveix de centre agrícola i possiblement també d'habitatge temporer però caldria estudiar-ne les 
possibilitats turístiques i culturals.

- plantes:

Masia: planta baixa i dos pisos. Edificació nova: planta i un pis amb una gran galeria.

- superficies:

La planta i el primer pis tenen dimensions idèntiques.

- ús original:

Habitatge i explotació agrària.

 -ús actual:

D'utilització principalment residencial i temporera.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 007;    parcel·la, 49

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB06

Estructura

En el conjunt de construccions hi predomina la planta rectangular. Les parets són de càrrega i la majoria, 
les antigues, de pedra amb morter, i alguna de pedra seca. Les de l'ampliació i del cobert nou són fetes 
de maó.

Façana:

La façana de la masia, orientada cap a ponent, queda totalment dominada pel pati clos que l'envolta. Les 
arcades de la galeria, del cos afegit, n'amplien la visió.

Coberta:

Les cobertes totes són de teula àrab. La de la masia és de dues aigües i el carener, amb un penell, és 
perpendicular a la façana. En l'ampliació, en canvi, el carener és paral·lel a la nova façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Resulten interessants la combinació i l'acurat procés d'ampliació del conjunt.

- històriques:

Es tracta d'una de les masies mes antigues del terme.

- paisatgístiques:

Integració del parc d'escultures al paisatge i l'excel·lent visió panoràmica que  té sobre el terme. Presenta 
molt bona capacitat per assolir usos lligats a les activitats que s'hi proposin.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas de Muntada

referència: MB07

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB07

Localització:

A la partida del mateix nom i a la dreta de la carretera LV-3231 d'Agramunt a Almenara Alta.

Tipologia de l'edifici:

Casa de pagés i explotació agrícola de la que s'en té notícia escrita des de el segle XII. Els seus origens 
segurament són d'època romana.

Valoració general:

Edifici que es caracteritza pel gran nombre de parets de pedra que s'hi ha bastit i que s'ha anat mantenint 
sense excessives reformes.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340129M Y-4625044 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB07

Propietari:

Josep Ball Armengol

Dades històriques:

Amb aquest nom es coneixia un terme rònec que fou comprat per Gaspar de Muntada, al segle XV, i que 
posteriorment s'integrà a Agramunt. La casa original fou derruïda durant la guerra de Successió (1706-11). 
L'edificació actual s'inicià a partir de 1779 aprofitant un trós de torreó que hi quedava. Disposava de 
serveis com sitges, un gran pou de pedra, i forn de pa. Durant el segle XIX, se li practicaren actuación de 
manteniment. L'any 1940 se li obrí la vistosa finestra de la cara de llevant. La masia als anys 70 encara es 
dedicava a la agricultura i fou habitada fins a finals dels anys 90.

Agrupació rural d' interès, per l'antigor del lloc i pel conjunt, que es caracteritza pel nombre i grandària de 
parets de pedra.

- plantes:

Planta baixa, habitatge i golfes.

- superficies:

Totes són de dimensions similars

- ús original:

Casa de pagès i explotació agrària de secà.

 -ús actual:

La funció d'habitatge temporer sembla que predomina sobre l'agrícola

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 007;     parcel·la, 33

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB07

Estructura

La masia mostra un cos rectangular. Totes les parets són de càrrega, amb predomini de la pedra, lligada 
amb morter i algun tros és de pedra seca. L'acabament d'algun cobert s'ha fet amb totxo.

Façana:

La possible simetria inicial de la cara sud es trencà amb l'ampliació de l'edifici per la part de llevant on hi 
predomina una singular obertura amb arcada molt marcada. Això fa que una ala de la teulada es mostri 
més allargada.

Coberta:

Teulada sobre crugies de dues vessats de desigual llargada, que acaba amb ràfecs només als laterals de 
la façana. El carener és perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Són les més vàlides per la gran quantitat de parets de pedra que hi ha.

- històriques:

A les acaballes de l'edat mitjana fou un nucli de poblament i d'explotació agrària. Tant ca l'Escampa com la 
masia Isidori, es bastiren, en l'època moderna, en terreny d'aquest senyoriu.

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Borres o Mas 
del Mora.

referència: MB08

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB08

Localització:

Al sud del terme i a la partida de la Serra. A la dreta de la LV-3231 i a l'esquerra del camí de la Carrerada.

Tipologia de l'edifici:

Casa de pagés i explotació agrària

Valoració general:

Edifici habitat pel propietari que el va modernitzant i millorant progresivament.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338280M Y-4624617 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB08

Propietari:

Agnès Mora Vicens

Dades històriques:

Inicialment era un edifici de planta dedicat a l'agricultura de secà. A les acaballes del segle XIX se li afegí 
la planta que correspon al primer pis. El segon pis es bastí l'any 1950, any en que s'arrebossà i es pintà el 
conjunt per donar-li certa uniformitat. Als anys 70 disposava encara de trull, forn de pa i cisterna per a 
recollir l'aigua de la pluja. Fins l'any 1997 no es realitzà l'arranjament definitiu que integra els coberts i la 
masia.

Hi vivien masovers fins a finals del segle XX. Ara, hi habita el seu propietari i, a poc a poc, va modernitzant 
el conjunt, que per a relax disposa d' un bosquet de pins.

- plantes:

Planta i dos pisos

- superficies:

Idèntiques als tres nivells.

- ús original:

Casa de pagès i explotació agrícola i vitícola

 -ús actual:

Predomina la funció d'habitatge.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 013;   parcel·la, 4

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB08

Estructura

Cos principal de planta rectangular, amb parets de càrrega de pedra i de maó. Les construccions 
adjacents, més recents, estan bastides amb maó. Amb la resta de construccions forma un clos tancat.

Façana:

Les diferents ampliacions de l'edifici central, el deixen una mica indefinit, però cada ampliació ha procurat 
mantenir certa simetria i regularitat amb el primitiu.

Coberta:

Teulada sobre fustam de poc pendent i de dues vessants. Carener paral·lel a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Manteniment del conjunt clos i de l'entorn arbrat a inicis dels anys 70..

- històriques:

- paisatgístiques:

Excel·lent panoràmica sobre el Pla d'Urgell i la ribera del Sió.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Martí de la Serra

referència: MB09

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB09

Localització:
A la partida de la Serra i al costat del camí de la Carrerada.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagés d'una explotació agrícola de secà.

Valoració general:
La volumetria del conjunt construit resulta interessant per lo compacta i adaptada que està en l'entorn.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338003M Y-4624980 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB09

Propietari:
Emilia Falcón Lluelles

Dades històriques:
És una masia del segle XVIII formada, sembla, per la conjunció de 3 cases i altres construccions 
annexes. En una capella senzilla hi ha la data de 1740. Hi havia viscut, fins no fa massa,  tres grups 
familiars. El conjunt fou deshabitat a les acaballes del s. XX.

L'edifici és el centre d'una gran pleta al aire lliure i vigilada per una munió de gossos. És perillós anar per 
aquest espai que es caracteritza per la seva degradació.

- plantes:

El cos més alt de la masia disposa de planta i de dos pisos i una golfa. El cos horitzontal mostra una 
planta baixa, només un pis i una golfa..

- superficies:

Idèntiques en cada bloc però el segon pis del cos principal s'amplià amb una galeria que comunicava amb 
un comuna.

- ús original:

Explotació agrària de secà.

 -ús actual:

Pleta ramadera.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 012:   parcel-la, 35

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB09

Estructura

El conjunt és la conjunció de dos cossos rectangulars que s'ajunten en angle recte. Les parets de càrrega 
són de pedra lligada amb morter. La masia es orientada cara sud i la construcció annexa ho fa cara 
ponent.

Façana:

No l'he vista

Coberta:

Les dues cobertes són de teula. La de la masia és de doble vessant i l'annexa ho és d' un sol. El carener 
de la masia és perpendicular a la façana. Totes les cobertes acaben en un ràfec per tot el perímetre.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

El conjunt de pedra és interessant, per la línia i per la seva ubicació al territori.

- històriques:

- paisatgístiques:

Gaudeix d'una panoràmica excel·lent sobre la plana d'Urgell i la ribera del Sió.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas Daurador

referència: MB10

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB10

Localització:
 Al sudoest d'Agramunt. Al costat del camí del dauradó i a la partida dels Ofegats.

Tipologia de l'edifici:
Masia  i explotació agrícola.

Valoració general:
En estat d'abandó però manté tota l'estructura típica i característica d'una casa de pagés mitjana i d'una 
zona de secà.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-337723M Y-4625494 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB10

Propietari:
Montserrat Ribera Valls

Dades històriques:
Per la tècnica constructiva és de finals del segle XVIII. Tot i que s'hi evidencien retocs posteriors 
darrerament no s'hi ha fet cap arranjament ni manteniment en profunditat. En aquesta casa s'hi visqué 
fins després de la guerra civil. Disposava d'una bassa i les conduccions de l'aigua fetes de pedra molt 
interessants.

Construcció en procés d'enrunament.

- plantes:

Planta baixa i dos pisos.

- superficies:

Totes les superfícies són idèntiques

- ús original:

Casa de pagès i explotació agrària

 -ús actual:

Deshabitada i en procés d'enrunament.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 011;     parcel·la, 71

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB10

Estructura

Planta rectangular, parets de càrrega de pedra lligada amb morter. Una tanca i altres coberts defineixen 
l'espai clos de la masia. Hi queden restes de parets de tàpia.

Façana:

Orientada cap a ponent és de gran simplicitat i amb predomini de llenç de paret. Les obertures són 
reduïdes però distribuïdes jeràrquicament pel mur.

Coberta:

Teulada sobre fustam, que s'enruna, de poc pendent, a dues vessants i amb un petit ràfec que envolta el 
conjunt.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Consolidació de la construcció i manteniment del predomini de la pedra.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Trepat de dalt

referència: MB11

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB11

Localització:
A la dreta de la LV-3028, d'Agramunt direcció Castellserà

Tipologia de l'edifici:
Conjunt d'arquitectura agrària al que se li ha afegit un habitatge modern i confortable.

Valoració general:
El nucli central és una antiga masia a la que se hi agregaren alltres construccións. L'any 1974, R. Creus ja 
valorava la cura que es tenia, i es manté,  per l'edifici i per l'entorn.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-335804M Y-4626632 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB11

Propietari:
Ferran Trepat Felip

Dades històriques:
Terreny que pertanyia a l'antic terme de l'Aladrell. La data més antiga, 1749, correspon a un dintell que hi 
havia en la llinda de la porta d'accés de la primitiva masia. Al 1816, segons una altra llinda, se li afegí un 
cos a la zona de ponent. La propietat fou comprada pel cabaler de cal Trepat de baix. Des de llavors 
s'han anat fent arranjaments i adaptacions totes molt interessants i respectuoses amb la construcció 
inicial, en la que hi visqueren fins a les acaballes del segle XX.

Tot el conjunt està ben endreçat. I se'n té cura. Tot i mantenir les funcions agrícoles cada cop s'ha 
adaptat més a un habitatge modern i confortable. En la zona, abans de la fil·loxera, s'hi conreaven grans 
extensions de vinya. L'actual propietari ha tornat a reemprendre aquest cultiu.

- plantes:

Planta baixa, un pis i unes golfes molt grans

- superficies:

Pràcticament les mateixes.

- ús original:

Casa de pagès d'agricultura extensiva.

 -ús actual:

El mateix però incrementant la funció d'habitatge.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 012;   parcel·la, 3

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005



Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB11

Estructura

Un espai rectangular està format pel cos de l'antiga masia ampliada, per una altra construcció, en 
l'actualitat habitatge del mitger i pel nou i modern habitatge. Totes les parets són de càrrega i, com a 
material, hi predomina la pedra, però treballada amb les tècniques de cada època.

Façana:

La de la masia, orientada cap al sud, es caracteritza pel predomini de paret i pel contrast entre el balcó i la 
porta respecte les finestres. La darrera construcció, en canvi, el contrast es manifesta entre les arcades i 
l'ortogonalitat de les finestres.

Coberta:

Totes les cobertes són de teula. La de la masia és a dos vessants i el carener perpendicular a la façana. 
La darrera construcció, també de teula, però a un sol vessant i estructurat a dos nivells.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Mantenir-lo com a exemple d'adaptabilitat i de criteri arquitectònic pel que fa les construccions rurals.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Trepat de baix

referència: MB12

data: 21/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB12

Localització:
Al límit sudest del terme municipal i a la dreta de la LV-3028, d'Agramunt direcció Castellserà

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagés i explotació agrícola.

Valoració general:
Exemple de com la cura dels propietaris pot mantenir l'esperit d'antigor d'una construcció agrària tot i que 
ha estat profundament modificada.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB12

Propietari:
Maria Rosa Trepat Pijuan

Dades històriques:
Ubicada a l'antic terme de l'Aladrell. En la llinda de la porta d'accés més antiga hi consta la data de 1761. 
A partir de 1966 s'hi feu un arranjament i ampliació que comportà un canvi d'orientació de la façana. La 
nova portalada d'accés s' encarà cap a ponent; abans ho estava cap al sud. L'ampliació respectà, el 
màxim possible, les característiques de l'antiga masia. L'any 1974 encara era habitada de forma 
permanent. Ara ho és temporalment.

És tracta d'un bon exemple de manteniment, cura i adaptació de construccions rurals antigues.

- plantes:

Després de les reformes ha quedat planta baixa, dos pisos i golfes.

- superficies:

Possiblement a l'interior no s'hi guarda la igualtat que es veu a l'exterior.

- ús original:

Casa de pagès dedicada, fins la fil·loxera, al cultiu de la vinya.

 -ús actual:

Habitatge temporer, que encara manté certes activitats agràries.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 012;    parcel·la, 2

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB12

Estructura

Planta rectangular. Parets de càrrega de pedra lligada amb morter, amb crugies.

Façana:

La façana actual, orientada cap a ponent, llevat el portal d'accés, és d'una total simetria i  ben equilibrada 
respecte les obertures. La possible simetria de la primera façana quedà trastocada per l'ampliació.

Coberta:

De teula, sobre fustam i a dues vessants. El carener és perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Interessant pel respecte que s'ha tingut per tot allò antic. El manteniment és una bona solució.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia Anguets o, també, 
Teixidor

referència: MB15

data: 19/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MB15

Localització:

Agramunt. A la partida dels Ofegats i a l'esquerra del camí de la creu.

Tipologia de l'edifici:

Masia, nucli d'explotació agrícola de secà, damunt un turó.

Valoració general:

El fet que el tancat, on hi ha l'era i els coberts, no integri la masia la singularitza. Defectes constructius la 
fan ser inestable i en perill d'enrunar-se ha obligat a apuntalar-la.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338510M Y-4626551 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MB15

Propietari:

Josep Penella Sala

Dades històriques:

A la construcció inicial, que podria ser del s. XVIII, se li afegí un clos tancat fet de pedra. Al segle XX s'hi 
feren afegits amb maó i s'ampliaren la portalada de l'era fent servir els mateixos montants de pedra.Hi ha 
la dat de 1903. Els coberts exteriors seguiren la mateixa evolució, tal com marquen els diferents materials 
constructius. A causa de defectes constructius, l'any 1959, s'hi feren els contraforts a la paret de migjorn. 
El nom de masia Teixidor s'intueix escrit a la portalada xapada.

La paret de migjorn, la del rellotge de sol, és plena d'esquerdes perilloses.

- plantes:

Planta, pis i golfes.

- superficies:

Totes són iguals.

- ús original:

Habitatge i explotació agrària i ramadera.

 -ús actual:

En desús i en fase d'enrunament.

- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:

polígon, 011;  parcel·la, 20

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MB15

Estructura

Planta lleugerament rectangular amb clar predomini de la verticalitat. Les parets són de càrrega  i en el 
conjunt hi predomina la pedra, principalment en les arestes cantoneres. L'utilització del maó mostra les 
actuacions i els acabaments més recents.

Façana:

La façana principal, orientada cap a llevant, no mostra cap simetria. Les petites i irregulars obertures del 
pis contrasten amb la del portal d'accés, que té una llinda plana de pedra, que està trencada. En canvi, la 
paret i el portal que donen al pati són més regulars.

Coberta:

Teulada sobre fustam, de dos vessants, poc pendent i ràfec accentuat sobre la façana. El carener és 
paral·lel a la façana. Les cobertes més modernes eren fetes d'uralita.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:

Caldria mantenir el màxim possible, si fos sòlida la paret sud, la volumetria, la composició i el valor 
tipològic el conjunt.

- històriques:

- paisatgístiques:

L'ubicació en la vall i el panorama que sobre la mateixa es contempla són valors interessants.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia:  Era del Ripoll

referència: MC04

data: 25/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MC04

Localització:
Almenara Alta, fora vila i a la dreta de la LV-3231 direcció Agramunt.

Tipologia de l'edifici:
Construcció agrícola i antic habitatge rural amb funcions principalment ramaderes.

Valoració general:
Degut a les readaptacions, a les que l'han sotmès, es tracta d'una tipologia de pleta diferent de les altres. 
Les funcions ramaderes, però, les realitza plenament.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-338557M Y-4623135 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MC04

Propietari:
Antoni Ripoll Torres

Dades històriques:
Antigament havia estat una era amb un habitatge pels masovers, que hi visqueren fins els anys seixanta. 
Els primers arranjaments, al cos principal, s'hi practicaren a inicis del s. XX. En la porta xapada de la 
planta hi consta la data de 1906. El llogarret d'Almenara Alta tenia una pleta comunal i als anys 40, els 
Ripoll decidiren tenir-ne una de particular i així s'inicià l'adaptació de l'antiga era a pleta ramadera. A finals 
dels anys seixanta s'hi afegí el cobert prefabricat exterior i s'amplià la portalada d'accés mantenint, però, 
el montants originals de pedra.

Funciona plenament com a pleta ramadera i com a cobert de productes agraris.

- plantes:
Planta baixa com a cobert, pis amb accés per la cara nord i una petita golfa.
- superficies:
Idèntiques les tres àrees.

- ús original:
Explotació agrària
 -ús actual:
Explotació ramadera.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 014;   parcel·la, 88

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MC04

Estructura
Cos lleugerament rectangular que, en estar ubicat al costat d'un marge, ho aprofita per tenir un accés al 
cobert de la planta baixa i un altre, directament a l'habitatge.

Façana:
Hi ha un gran contrast entre l'equilibri de la façana del pis, orientada cara nord, i la verticalitat del mur de 
l'era. Les obertures del pis estan distribuïdes de forma regular, mentre que les altres, ho estan a partir de 
la funció que exerceixen.

Coberta:
El cos principal, i totes les construccions del conjunt, estan cobertes amb teula i a dos vessants. Acaben 
amb un petit ràfec i el carener és paral·lel a les façanes

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment i recuperació de la funció d'habitatge.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia del Rita

referència: MD01

data: 15/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MD01

Localització:
A la partida de les Arribades. A l'esquerra del Canal i a la dreta del camí d'Agramunt  a la Donzell.

Tipologia de l'edifici:
Habitatge i construcció agrícola, relativament recent.

Valoració general:
Es tracta d'una construcció on s'hi poden observar exemples de moltes de les tècniques constructives que 
s'han fet servir històricament en la Comarca.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-342213M Y-4629245 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MD01

Propietari:
Ramon Caelles Pintó

Dades històriques:
Una antiga cabana de pedra i algunes construccions adjacents de tàpia són  l'origen d'aquesta edificació. 
Durant la guerra civil (1936/39) hi acampà un destacament militar perquè, per les característiques del 
terreny, hi hagué la intenció de construir-hi un aeròdrom. La família Caelles, degut al bombardeig de la 
seva casa a la Vila, hi feren aixecar l'actual masia per habitatge. La construcció, obra de Jaume Marsà, 
finalitzà l'any 1958. L'arrebossat de ciment del bloc és posterior a 1973.

La casa està habitada i els coberts en funcionament i en bon estat. És interessant la integració que s'ha 
aconseguit amb les diferents tècniques constructives, que durant els anys s'hi ha practicat.

- plantes:
Planta i dos pisos, encara que el segon potser fa de golfa.
- superficies:
Les mateixes als tres nivells.

- ús original:
Explotació agrària, hortícola i productora de farratges..
 -ús actual:
El mateix i habitatge permanent
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 003;     parcel·la, 32.

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MD01

Estructura
Cos principal lleugerament rectangular amb parets de dos cares de pedra, farcides amb fang i amb 
pedres matacan. Les parets de les construccions adjacents són variades: n'hi ha de pedra, relligada amb 
morter o ciment, de tàpia, de totxo i de ciment.

Façana:
Orientada cap al sud hi predomina la verticalitat i la volumetria és notable. Obertures poc definitòries i el 
portal d'accés molt esbiaixat.

Coberta:
Tots els sistemes de cobriment de la masia són de teula i a dos vessants. El carener del cos principal és 
perpendicular a la façana. Les canals fan de ràfec.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas Serrallonga

referència: MD02

data: 25/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MD02

Localització:
A la partida de Serra Llonga; a l'esquerra de la carretera d'Agramunt a les Puelles i envoltada per bosc.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès que l'han adaptat com habitatge modern.

Valoració general:
Construcció agrària que no ha experimentat grans variacions. Els afegits, en ser més petits i annexar-los 
a la banda de ponent, no han espatllat les relacions respecte el volum de la casa.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343404M Y-4629808 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MD02

Propietari:
Ramon Roca Boncompte

Dades històriques:
El nom de Serrallonga és de gran antigor. Ja es citat al segle XIIè. En la dovella clau de l'arc de la llinda hi 
consta la data de 1808, cosa que ens evidencia que la construcció és molt més moderna. Des d'aquella 
data no s'hi ha practicat ni ampliacions ni modificacions importants. L'any 1975 el conjunt presentava la 
mateixa línia que té a l'actualitat però en aquell moment estava deshabitada. Desconec des de quan torna 
a ser habitada. Tradicionalment, pels agramuntins, aquest indret era el lloc de trobada i d'esplai del Dilluns 
de Pasqua.

Està habitada de forma permanent i tot el conjunt es veu endreçat i adaptat a habitatge modern i 
confortable.

- plantes:
Planta baixa, pis i golfes.
- superficies:
Externament totes són idèntiques.

- ús original:
Explotació agrària, propera a la ciutat.
 -ús actual:
Habitatge permanent i adaptat a les necessitats de la modernitat.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 003;   parcel·la, 81

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MD02

Estructura
De planta lleugerament rectangular i amb predomini de l'alçada. Parets de càrrega interessants. Iniciades 
amb pedra regular que, a partir del pis, es prossegueixen amb morter de fang i pedres. La pedra regular 
només és present en les cantoneres. Les construccions annexes, adossades al cos principal, no 
entorpeixen gens la línia de la masia.

Façana:
Estructurada a tres nivells i orientada cara sud és simètrica a l'eix central. Només la grandària de la 
portada d'accés trenca el ritme inicial però, en canvi, s'adapta al nou ritme creat amb el primer annex.  Les 
obertures estan repartides de forma regular.

Coberta:
Teulada a doble vessant i sobre crugies. Sobresurt lleugerament l'edifici creant un ràfec a tot el voltant. El 
carener és paral·lel a la façana..

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Mantenir-la, doncs, té capacitat per adaptar-se a moltes funcions.

- històriques:

- paisatgístiques
El lloc és molt adequat i gaudeix d'una interessant panoràmica sobre Agramunt. És, també, un referent 
per certes tradicions agramuntines.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas Tallada o Finca Jolonch

referència: ME01

data: 21/01/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME01

Localització:
A la partida de les quadres d'Agramunt, a ponent del terme; a l'esquerra del camí de Tarassó a la 
Guardia.

Tipologia de l'edifici:
Antiga casa de pagès que s'amplià i en l'actualitat s'ha adaptat a la elaboració d'adobs.

Valoració general:
Es tracta d'una construcció que, com altres de la zona, ha crescut frontal i linealment.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME01

Propietari:
Polígono 15 S. L.

Dades històriques:
La masia originària correspon a la part on hi ha el rellotge de sol i la ceràmica de la verge del Carme. S'hi 
pot llegir la data de 1733. Se li afegiren dos cossos per banda, durant els anys 20. La part més vistosa és 
la galeria dels arcs trigeminats. La darrera actuació, com es llegeix en la porta de ferro, es realitzà l'any 
1959. Fou, llavors, quan es volgué uniformitzar, amb la pintada en blanc, tot el conjunt. Després, les 
actuacions s'han limitat a adaptar-la a les funcions actuals d'elaboració i producció d'adobs.

Com a centre i explotació agrícola ja no funciona, però s'ha adaptat bé a les noves funcions de fabricació 
d'adobs i se'n té cura.

- plantes:
Planta baixa, pis i golfes
- superficies:
Degut a la balconada i a la terrassa les dimensions són desiguals.

- ús original:
Explotació agrària
 -ús actual:
Producció i elaboració d'adobs.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 015;   parcel·la, 49

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME01

Estructura
El resultat de les ampliacions ha donat una gran planta rectangular totalment lineal. Parets de pedra, 
lligada amb morter, que posteriorment foren arrebossades per ser pintades.

Façana:
És la conjunció de dues façanes. La més antiga es veu superada per la vistositat de la galeria d'arcades 
trigeminades sobre columnes circulars de la més moderna. Resulta interessant, per la lectura del conjunt, 
la diferent distribució de les finestres.

Coberta:
Teulada de dos vessants. Carener paral·lel a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Són les més interessants, per la singularitat de l'edifici.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas o granja Ribó

referència: ME03

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara AltaME03
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME03

Localització:
A la partida de l'Almenara Alta; a l'esquerra del camí d'Agramunt a la Fuliola.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès que ha estat ampliada.

Valoració general:
El cos principal és un edifici prou representatiu de les cases de pagès de la zona. I tot i estar deshabitada 
se'n té bona cura.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-337728M Y-4622388 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME03

Propietari:
Polígono,15 S.L.

Dades històriques:
No és de les masies més antigues.  Ho delata l'airosa línia del volum i la data de 1864, que hi ha a la 
llinda. La masia segurament es construí a partir de la possibilitat de regadiu de la zona. Posteriorment se 
li afegiren dos mitjos cossos als costat. Més darrerament s'arranjà i es blanquejà i se'n delimità l'espai 
amb un tancat de pedra i d'obra amb reixat de ferro. A principis dels anys noranta encara hi vivien 
mitgers. Darrerament s'ha construït al costat una pallissa d'estructura de ciment.

Tot i que no s'hi resideix el conjunt es veu endreçat i que se'n té cura.

- plantes:
La masia era de planta baixa i dos pisos.
- superficies:
Totes eren idèntiques.

- ús original:
Habitatge i explotació agrícola.
 -ús actual:
Activitats de suport a les agràries.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 015;  parcel·la, 14

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME03

Estructura
De planta rectangular i parets de pedra lligada amb morter, arrebossades i posteriorment pintades. Les 
ampliacions que s'hi ha practicat han trencat la verticalitat que originàriament tenia i, en canvi, han 
incrementat l'horitzontalitat del conjunt.

Façana:
La façana originària era simètrica i les obertures, a cada planta, es repetien a partir d'un eix. Els cossos 
adossats, en ser diferents, la espatllen totalment.

Coberta:
La teulada de la masia és de dos vessants. Les teulades dels annexos fan que el conjunt sigui de quatre 
vessants.  El carener, però, és paral·lel a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Recuperar el volum i les relacions de lectura de l'obra inicial.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia de la casa nova

referència: ME04

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara Alta
ME04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME04

Localització:
A la zona de llevant, a la partida de la Plana d'Urgell i a la dreta del camí d'Agramunt a la Fuliola

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès estructurada per a funcions principalment agrícoles.

Valoració general:
El conjunt resulta força singular per la linealitat de la façana, deguda a la funcionalitat que es cercà.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-337602M Y-4622811 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME04

Propietari:
Josep Balcells Carol

Dades històriques:
Al cos central, o antiga masia de l'any 1798 com consta a la llinda, amb posterioritat, segurament a finals 
del s. XIX, se li adossaren dos cossos nous. El de la part sud, de la mateixa alçada que la masia, la 
distingeixen els dos contraforts i les reduïdes obertures. El de la part nord, en canvi, es tracta d'un cobert 
de menys alçada.

No sembla que s'utilitzi massa. El contorn i les parets més velles s'estan degradant i enrunant. La masia 
es salva perquè es poden tancar les portes del pati.

- plantes:
El cos central de la masia evidencia la clàssica distribució de planta baixa, pis amb balcó i golfes
- superficies:
Totes les plantes són de les mateixes dimensions.

- ús original:
Explotació agrària
 -ús actual:
Sembla en desús o en explotació restringida.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 016;  parcel·la, 73

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME04

Estructura
El conjunt d'edificis i coberts formen un clos tancat rectangular, de considerable llargada, en el que hi 
predomina el bloc de l'habitatge inicial i els cossos que se li afegiren, tots de planta rectangular. Parets 
de càrrega de pedra lligada amb morter i pintades.

Façana:
La simetria de la façana, de l'antiga masia, és paradigmàtica. Les obertures estan repartides de forma 
regular i la grandària i ubicació mostren la jerarquització de les funcions que tenien assignades. Malgrat 
l'emblanquinada que volgué uniformar tota la façana, els contraforts, però especialment la personalitat de 
l'antiga façana, són els que prevalen.

Coberta:
Teulada sobre fustam, a dos vessants i amb ràfec. Carener paral·lel a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Procurar fer reaparèixer el volum i les línies de l'edificació principal.

- històriques:

- paisatgístiques
Disposa d'una excel·lent panoràmica sobre la Plana d'Urgell.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Mas Tarassó

referència: ME05

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara Alta

ME05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME05

Localització:
A la partida del mateix nom, a la Plana d'Urgell i a la zona de ponent del terme municipal

Tipologia de l'edifici:
Centre d'una gran explotació agrària i fruitícola.

Valoració general:
Casalisi agrícola, situat damunt un turó, que presideix un conjunt d'edificacions posteriors i està envoltat 
pels conreus. Havia estat propietat de Jaume Mestres i Cendrós, alcalde d'Agramunt.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-336048M Y-4623153 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME05

Propietari:
SAT CAT N1288 "el pla"

Dades històriques:
La primera referència, com a terme, és del s. XII. Fou un castell que anà a parar als Templers. Al segle 
XVI el lloc pertanyia a Poblet. L'edifici actual és del segle XVIII. En les llindes de les dues portes s'hi pot 
llegir, entre altres abreviacions, la data de 1799. Fou la primera propietat del Pla d'Urgell que es regà 
amb aigua del Canal, el 26 de març de 1862. A finals del segle XIX s'hi feren construccions adjacents 
pels treballadors, es distingeixen pels ulls de bou i pel material ceràmic. Amb el mateix estil es 
construïren els demés coberts. La finca en l'actualitat es dedica a l'explotació científica i intensiva 
d'arbres fruiters.

La Masia està tapiada i es troba en estat ruïnós. La resta dels espais, en canvi, estan perfectament 
endreçats i cuidats.

- plantes:
Disposava d'una planta baixa, d'un pis i d'unes golfes que es coronen amb una petita torre quadrada.
- superficies:
Dimensions idèntiques en totes les plantes.

- ús original:
Ha estat una de les explotacions agràries més importants de la zona.
 -ús actual:
L'edifici inicial en desús i tancat.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 017;   parcel·la, 22

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME05

Estructura
Cos únic de planta rectangular. Relació equilibrada entre planta i alçat. Parets de pedra irregular lligades 
amb morter. Evidencien restes d'antic arrebossat.

Façana:
Les quatre façanes van aparellades. Les principals, la de llevant i la de ponent, són les que donen accés i 
es caracteritzen per les portalades i pels tres balcons del pis. Les cares nord i sud són asimètriques. La 
composició del conjunt mostra una perfecta jerarquització de les parts.

Coberta:
Teulada a dos vessants i carener, remarcat per una torre quadrada a quatre aigües, perpendicular a les 
dues façanes principals.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de la lògica del volum i de les proporcions. És l'edificació més emblemàtica del terme.

- històriques:
Es tracta d'un dels termes més antics dels que es coneixen. Era del llinatge dels Serò i està documentat 
des del segle XII. Ara es troba enrunada però la masia correspon a una de les èpoques de prosperitat de 
la zona.

- paisatgístiques
Mostra una excel·lent relació i posició que li permet un gran territori visual i ser un dels referents claus 
d'aquesta zona de la Plana d'Urgell.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia les Comes

referència: ME06

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara Alta

ME06
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME06

Localització:
A la partida de les Comes de Tarassó i a l'extrem del terme d'Agramunt, per ponent.

Tipologia de l'edifici:
Antiga casa de pagès pregonament  reformada.

Valoració general:
Es tracta d'una construcció rural d'una línia i d'una estructura molt neta, funcional i singular, malgrat ha 
estat fortament readaptada.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-335114M Y-4623552 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME06

Propietari:
Teresa Sandiumenge Calvet

Dades històriques:
Una antiga masia, que es caracteritzava per la juxtaposició, en forma lineal, d'un cobert, fou readaptada 
per habitatge, segurament a mitjans del segle XX. L'adequació consistí en l'ampliació d'obertures i en la 
inclusió de balcons d'obra. L'arrebossament del conjunt i l'emblanquinada, així com els artificials ribets 
vermellosos de les obertures, dissimulaven l'antigor de la construcció.

En desús i amb les portes obertes que acostumen a ser l'inici d'una degradació imparable.

- plantes:
Planta baixa, pis i golfa.
- superficies:
Uniformes en totes les plantes de la casa.

- ús original:
Construcció agrícola i habitatge
 -ús actual:
En desús.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 017;  parcel·la, 38

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME06

Estructura
Planta rectangular, amb una equilibrada relació entre l'alçada i l'amplada. El cobert annex és també 
rectangular, amb una línia molt simple i neta. Les parets són de càrrega i de pedra lligada amb morter. 
Posteriorment arrebossades i pintades.

Façana:
Orientada cap al sud és d'una clara simetria.  La rehabilitació reforçà la jerarquització de les obertures de 
l'eix central. Una característica de totes les parets, després de l'arranjament, és el nombre i la grandària 
de les obertures que s'hi practicà.

Coberta:
Teulada a dos vessants, amb poca inclinació i sense ràfec. El carener es perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
La netedat i la puresa de línies, que no es massa típica en construccions rurals, caldria mantenir-les com 
un cas singular.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia Peixant

referència: ME07

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara Alta

ME07
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME07

Localització:
A la Plana d'Urgell, a la dreta del camí de la Fuliola a Tarassó. A la partida de l'Almenara baixa.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès que l'adaptaren a funcions ramaderes. Construida en un àrea catalogada com 
agropecuària.

Valoració general:
Degut als arranjaments i a la ubicació, en una àrea de naus ramaderes, passa força desapercebuda. 
Només la línia i la volumetria la delaten.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-335038M Y-4622105 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME07

Propietari:
Josep Torres Aldavó

Dades històriques:
Als anys seixanta, l'antiga masia era acompanyada per un cobert annex. Als setanta, s' inicià la primera 
transformació com explotació ramadera, amb la denominació de granja santa Rosa, explotada pels 
germans Ferran. L'any 1985 canvià de propietari i adoptà el nom de Finca JOSCA. Els actuals guardians 
fa trenta anys que hi habiten.

Neta i endreçada. Integrada plenament en un paratge de naus ramaderes.

- plantes:
Planta baixa, pis i una petita golfa.
- superficies:
Idèntiques en les dues plantes.

- ús original:
Nucli d'explotació primer agrària i després ramadera.
 -ús actual:
Habitatge dels treballadors de la granja JOSCA.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 017;   parcel·la, 72

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME07

Estructura
De planta rectangular i parets de càrrega de pedra lligada amb morter i posteriorment arrebossada amb 
ciment.

Façana:
Les obertures de la cara sud es distribueixen de forma simètrica. La cara nord es ocupada per una 
terrassa. Les altres cares només presenten poques obertures i reduïdes.

Coberta:
Com a conseqüència dels diferents arranjaments la coberta actual és d'uralita, a dos vessants i amb 
canalera que fa de ràfec.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment i procurar diferenciar-la de les naus ramaderes.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Pipó

referència: ME08

data: 21/01/05

la Guardia

la Fuliola

Castellserà Canal d'urgell

límit municipal

Almenara AltaME08
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ME08

Localització:
A la partida de les quadres d'Agramunt i a la dreta del Canal d'Urgell.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès i centre d'explotació agrària.

Valoració general:
No està habitat però segurament encara realitza algunes funcions agrícoles. El conjunt està format per un 
clos tancat i això és una garantia pel seu manteniment.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-339348M Y-4622560 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ME08

Propietari:
Agrícola Casanosa 2000 S.L.

Dades històriques:
El cos central és la base d'una antiga masia. El pas o canvi d'una agricultura de secà a una altra de 
regadiu comportà adaptacions. L'increment de l'alçada i el fet d'adossar-li un cos similar a la dreta, en 
serien exemples. Amb posteritat, al 1905, se li afegí una altre cos, més alt, a la dreta. Les arcades del pati 
també són de la mateixa època.

Segur que realitza funcions agrícoles però no sembla que sigui habitada d'una forma permanent. Se'n té 
cura.

- plantes:
Planta baixa i dos pisos. Relació que es repeteix en tots els cossos afegits a l'antiga masia.
- superficies:
Totes són iguals

- ús original:
Habitatge rural i funció agrària.
 -ús actual:
Explotació agrícola
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 014;  parcel·la, 64

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ME08

Estructura
Tot el conjunt forma un clos rectangular. Rectangulars, també, són les plantes de l'antiga masia i les dels 
cossos afegits. Parets de càrrega de pedra lligada amb morter i, a principis del s. XX, arrebossada i 
pintada.

Façana:
La part que correspon a la masia primitiva mostra una total simetria d'obertures, a partir de l'eix format per 
la portalada d'accés i pels dos balcons. El cos de l'esquerra sols exterioritza una simple línia d'obertures. 
En canvi, l'annex de la dreta, més alt i des dos vessants, mostra un potent eix d'obertures.

Coberta:
Cobertes de teula. El que més destaca és la llarga línia del ràfec central quan marca les dues vessants de 
la teulada de l'annex de la dreta.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment del conjunt però procurant remarcar millor les parts que formen l'antiga masia.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia del Planoi

referència: MH04

data: 04/02/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MH04

Localització:
A dos cents metres del llogaret de Rocabertí de sant Salvador, direcció ponent

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès i centre d'explotació agrària.

Valoració general:
Construcció rural que les diferents ampliacions que ha sofert li han confegit una rara personalitat.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343202M Y-4633276 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MH04

Propietari:
Miquel Pla Bargues

Dades històriques:
Una construcció antiga, d'un sol vessant, segurament del segle XVIII fou ampliada durant el s. XIX 
variant totalment la línia i la fisonomia. Amb posteritat s'hi afegiren coberts i altres edificacions. 
L'arranjament que pretengué donar unitat al conjunt es realitzà, per la data que hi ha tallada a la pedra, 
l'any 1928. El darrer arranjament sobretot pel que fa als coberts deu ésser de l'any 1999, segons està 
grafiat en ciment. L'any 1981 encara era habitada.

Possiblement  fa algunes funcions agrícoles, però, com habitatge, no en fa cap.

- plantes:
La construcció original era de planta, pis i golfa. L'afegit que s'hi practicà, comportà que la golfa es 
convertís en segon pis.
- superficies:
La de la planta i la del pis deuen ser idèntiques, no així la del segon pis.

- ús original:
Construcció rural i habitatge agrícola.
 -ús actual:
Ja no realitza la funció d'habitatge permanent
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 029;   parcel·la, 20

Situació actual:

Croquis

Ermengol Puig 2005

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MH04

Estructura
L'actual edifici i tot el conjunt mostren plantes rectangulars. Les parets són de pedra lligada amb morter i 
posteriorment arrebossades amb ciment.

Façana:
La façana està orientada cap al sud i es caracteritza per la manca de simetria, singularitat que ja 
evidenciava la primera construcció. Les obertures, de reduïdes dimensions, estan  repartides de forma 
irregular i el ràfec de la coberta acaba de evidenciar la irregularitat del conjunt.

Coberta:
La coberta de la masia és de teula a dos vessant  però amb una considerable desproporció de llargada. 
El carener és perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de les característiques de rurarilat que mostra tot el conjunt.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia del Palau, antigament Mas 
d'en Palau.

referència: MH05

data: 04/02/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MH05

Localització:
Rocabertí de sant Salvador. A la part nord del terme municipal i a la partida del Serrat Gros.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès

Valoració general:
Construcció agrícola ben cuidada i amb els diferents annexos adequadament integrats al conjunt.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-343936M Y-4634510 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MH05

Propietari:
Ramon Comelles Mas

Dades històriques:
Tot i que el Mas d'en Palau és del segle XVIII, ben segur que el seu origen s'ha de situar uns segles 
abans. El topònim és d'origen romànic i indica que es tractava d'un indret, ubicat al costat d'una via 
important, on es cobraven alguns impostos. A la llinda del portal d'accés a la masia hi ha la data de 1764. 
En la portalada d'accés al pati i al balcó hi ha la data de 1839. Aquestes referències ens delaten diferents 
etapes de construcció. Durant el segle XX s'ha arranjat i s'hi ha fet alguna ampliació però s'han mantingut 
el elements essencials. Només la terrassa mostra algun desperfecte.

En general es veu sòlida i ferma i se'n té bona cura

- plantes:
Planta i dos pisos.
- superficies:
Les dimensions són idèntiques.

- ús original:
Construcció rural i explotació agrícola i vitícola.
 -ús actual:
Solament satisfà funcions agrícoles i d'habitatge temporer.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 027;   parcel·la, 17

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MH05

Estructura
Conjunt de construccions annexes a la principal en les que hi predomina la planta rectangular. Les parets 
són de càrrega de pedra irregular lligada amb mortes o fang. Les parets de la masia principal estan 
arrebossats amb ciment.

Façana:
La façana principal està orientada cap al sud però l'accés a l'habitatge es fa a través de la terrassa 
orientada cap a ponent. La simetria de es desgavella per la verticalitat d'una sola finestra per l'ampliació 
de les golfes i sobretot perquè la porta d'accés ha estat cegada i el seu lloc l'ocupa les restes d'una 
premsa de pedra pel vi.

Coberta:
El sistema de coberta és de teula i el cos principal  és de dues aigües, però el cos afegit darrera fa que 
un vessant es perllongui.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de la volumetria i de la línia del conjunt.

- històriques:
A les acaballes de l'edat mitjana fou un nucli de poblament i d'explotació agrària i important cruïlla de 
camins.

- paisatgístiques
La seva ubicació disposa d'una excel·lent panoràmica i l'espai que l'envolta mostra una bona capacitat 
per assolir usos lligats a les activitats que es proposin al seu entorn.

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia Albareda
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ML11

Localització:
A la dreta de la C-14, d'Agramunt, direcció Mafet. Està ubicada en terreny de protecció agrícola

Tipologia de l'edifici:
Masia agrícola

Valoració general:
Externament es veu en bon estat i endreçada.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340815M Y-4629666 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ML11

Propietari:
Joarp Mª. Albareda Brufau.

Dades històriques:
No disposo de cap data però s'hi nota que una antiga masia de parets de pedra, amb el temps fou 
ampliada i rehabilitada emprant materials més moderns com maons i fou arreglada definitivament durant 
la segona meitat del segle XX.

Deshabitada però sembla sòlida i mínimament cuidada.

- plantes:
Les tres típiques d'una masia: planta baixa, pis i golfes.
- superficies:
La mateixa en les dues primeres plantes.

- ús original:
Explotació agrícola
 -ús actual:
No s'utilitza.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 002;   parcel·la, 116

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ML11

Estructura
Planta rectangular de parets de pedra. Una tanca de pedra, amb portalada, cloïa l'espai de l'era. Les 
construccions, afegides posteriorment, són de maó.

Façana:
Orientada cap a llevant, l'eix de simetria el formen les tres obertures centrals. Tot el front que dóna a la 
carretera resulta irregular a causa dels afegits i accions posteriors que se li practicaren. L'artificialitat de 
l'arrebossat i del pintat contrasta amb la naturalitat de la part que no n'està.

Coberta:
Teulada de doble vessant, de poca inclinació, amb un ràfec que envolta tota la construcció. El carener és 
perpendicular a la façana.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de la línia i del volum.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ML13

Localització:
Partida dels Sots, a la dreta de la LV-3025 i prop del riu Sió i de Preixens.

Tipologia de l'edifici:
Antiga masia adaptada, durant el segle XX, com habitatge temporer i finca d'esbarjo.

Valoració general:
Pot servir de mostra de readaptació funcional d'una antiga masia.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-339128M Y-4628763 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ML13

Propietari:
Consòl Cases Tarragona

Dades històriques:
A una masia primera, a la llinda s'hi intueix la data de 1878. Al lateral de la dreta, l'any 1950 se li afegí i 
espai com habitatge modern, amb parets de pedra i incomprensiblement dissimulada. Amb posteritat, a 
lésquerra se li afegí un cobert. Tot i que, a inicis de la segona meitat del segle XX, amb l'arrebossat i la 
pintura es volgué integrar les tres construccions, la descomposició de l'arrebossat deixa veure l'antiga 
construcció. A l'any 1974 el dibuixant Creus la valorà com la construcció, en terreny agrícola i amb 
finalitat d'esbarjo, més cuidada del terme.

Habitatge temporer adaptat per esbarjo. Se'n té cura, però s'hi constata que ja no hi ha l'interès d'altres 
temps.

- plantes:
El cos que correspon a la masia es composa de planta, pis i golfa. Els afegits són d'un pis o només de 
planta baixa.
- superficies:
Devien ser iguals però semblen modificades.

- ús original:
Masia com a nucli d'una explotació agrària.
 -ús actual:
Habitatge temporer de descans i lleure que sembla que s'utilitza amb certa freqüència.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 001;     parcel.la,108

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ML13

Estructura
Planta rectangular amb parets de pedra relligada amb morter. En el volum de la masia original hi 
predomina la verticalitat. Els cossos afegits són de paret de maó arrebossada amb ciment i tot el conjunt 
pintat de blanc, que, en un excés, els portà a pintar també la pedra.

Façana:
Tot el conjunt està orientat cap a llevant. Amb l'ampliació d'una de les finestres la façana de la masia ha 
perdut la simetria inicial. És singular el fet que la planta només disposi de l'obertura de la porta d'accés. 
Les façanes del cobert i de l'habitatge modern annexes estan adaptades a la funció que realitzen

Coberta:
Les cobertes de la masia i del cobert són de teula i a dues vessants. La de l'habitatge és a un sol 
vessant. Dos dels careners són perpendiculars a les façanes.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Exemple d'una adaptació, relativament reeixida, feta per particulars.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques

article 47.3: 
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ML16

Localització:
A ponent de la vila i a la partida del Marrugat. A la dreta de la LV-3025, d'Agramunt cap a Preixens. 
Partida les Planes.

Tipologia de l'edifici:
Explotació agrícola

Valoració general:
Edificació original ben definida però amb múltiples afegits i integracions posteriors.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340806M Y-4628501 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ML16

Propietari:
Agrícola Casanosa S.A.

Dades històriques:
Una masia que, el dibuixant Creus no la considera massa antiga, evidencia com amb el temps se li han 
anat afegint una sèrie de construccions que han repercutit fortament en la seva definició i visió. En un 
cartell de fusta, sobre el balcó, encara s'hi pot llegir "canal d'Urgell, pago en metàlico". Era per l'utilització 
de l'aigua del canal. A l'any 1974 s'utilitzava com a granja i s'hi visqué fins els anys noranta.

Deshabitada i bastant degradada.

- plantes:
La masia és de tres plantes, amb unes golfes prou altes.
- superficies:
Totes de les mateixes dimensions.

- ús original:
Explotació agrícola de rec i posteriorment granja de porcs i aviram a petita escala.
 -ús actual:
En desús
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 001;     parcel.la,176

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ML16

Estructura
Planta lleugerament rectangular. Volum amb predomini de la verticalitat. Parets de càrrega de pedra 
lligada amb morter. La majoria dels afegits i acabats estan fets amb totxo.

Façana:
L'eix de simetria s'inicia en la punta del carener i es segueix per la distribució paral·lela de les obertures. 
El trenquen les dimensions del portal d'accés i de la balconada amb barana.

Coberta:
Teulada de poc pendent i de dues aigües. El carener és perpendicular a la façana. La torre quadrada que 
sobresurt de la coberta li dóna personalitat, però a la vegada em resulta enigmàtica.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment de les parts més clarificadores per la lectura de la masia.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Lluís del Freixes

referència: ML18

data: 22/12/04
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa ML18

Localització:
Fora vila de Mafet i al costat del camí d'Agramunt. Partida les Eres.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès que ha experimentat pregones modificacions.

Valoració general:
La construcció antiga és significativa d'una forma de construir a inicis del segle XX. L'arranjament i 
l'adaptació posteriors han esdevingut, també aquí, una  constant com en moltes altres masies de la zona.

 (Universal Transversa de Mercator)UTM X-340736M Y-4630258 M
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa ML18

Propietari:
Josepa Mateu Solé

Dades històriques:
Malgrat que a l'era hi ha una pedra amb l'inscripció de 1875, es tracta d'una construcció feta tres 
generacions enrera. Es construí seguint l'esquema de les masies. L'any 1950 es realitzà la darrera 
modificació que consistí en canviar l'orientació de la casa fent una façana de pedra vista, cara sud.

Sembla que l'habitatge sols ocupa una part del conjunt, que deu continuar exercint funcions agrícoles.

- plantes:
Planta, pis i golfa
- superficies:
En estar modificades es fa difícil de precisar-les.

- ús original:
Casa de pagès i centre d'explotació agrària.
 -ús actual:
Predomini de les funcions d'habitatge.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 002;    parcel·la, 73.

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa ML18

Estructura
De planta rectangular molt allargada. Parets de càrrega de totxo, arrebossades i pintades. Hi resta però 
algun llenç de paret de pedra d'alguna antiga construcció.

Façana:
La façana de la primera masia està orientada cap a ponent  i mostra un desequilibri entre les obertures 
del pis, amb les de la planta i la gola. El fris que separa els nivells dels pisos incrementa l'horitzontalitat de 
la construcció. La nova façana resulta més regular en la forma i en el volum però les obertures, molt 
contrastades, són totalment irregulars i asimètriques. L'altra característica és que està totalment 
arrebossada amb pedra.

Coberta:
El sistema de cobriment és sobre crugies, molt allargat, sense ràfec i amb molt poca inclinació. El carener 
és perpendicular a la primitiva façana i paral·lel a la nova.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Procurar mantenir el volum, la línia i la textura de l'antiga masia.

- històriques:

- paisatgístiques

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

denominació: Masia: Cal Bonico

referència: MP02

data: 01/02/05
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Identificativa MP02

Localització:
Montclar. A la dreta de la C-14 i un cop travessat el coll de la carretera direcció Artesa de Segre. Partida 
Aureres.

Tipologia de l'edifici:
Casa de pagès, centre d'una explotació agrícola.

Valoració general:
És tracta d'un edifici senzill però de línies molt clares que evidencia una explotació de dimensions no 
gaire grans.
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Informativa MP02

Propietari:
Joan Lluch Barrill

Dades històriques:
No hi ha cap data però la construcció evidencia que al cos inicial, aviat se li afegí, a la zona de ponent, un 
cobert annex. Ja al segle XX se li n'afegí un altre a la cara nord. El que resulta interessant és que 
aquestes ampliacions respectaren plenament el volum i la línia del cos inicial. Aquesta masia disposava 
d'era, de corral i de cubs de vi. Fins els anys setanta s'hi visquè.

Està en desús però dóna la sensació d'estar endreçada i de que se'n té cura.

- plantes:
Planta baixa i pis.

- superficies:
Les mateixes

- ús original:
Explotació agrària
 -ús actual:
En desús i com a cobert de maquinària.
- ús previst:

Dades sobre l'edificació:

Referència cadastral:
polígon, 020;   parcel·la, 62

Situació actual:

Croquis
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Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d'Agramunt  (2005)

Fitxa Avaluativa MP02

Estructura
El cos principal és un paral-lepípede rectangular, en el que la poca amplada de la planta n'incrementa la 
verticalitat. Les parets són de càrrega i de pedra, posteriorment arrebossades amb morter. El cobert més 
modern és de maó.

Façana:
Orientada cap al sud mostra una simetria esbiaixada a partir de la portalada i del balcó. Les obertures, 
respecte la superfície de la paret, resulten força grans.

Coberta:
Teulada d'un sol vessant. És la característica que es repeteix en les cobertes dels annexos.

                     aquesta llei permet “en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats i si estan incloses en el catàleg específic” 
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats 
d’educació en el lleure.

Raons de rehabilitació

- arquitectòniques:
Manteniment com a edifici singular per la senzillesa.

- històriques:

- paisatgístiques:

Raons de reconstrucció

- arquitectòniques:

- històriques:

- paisatgístiques:
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